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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL PARA ELEIÇÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGA DE 3º 

SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA EXECUTIVA PARA CONCLUIR O BIÊNIO 201/2022, 

REALIZADA NO DIA TREZE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um à hora regimental reuniram se através do 

aplicativo zoom, sob a Presidência do vereador Silvano Fortunato da Silva, os senhores vereadores: 

Vandejaime Santos Leite, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Thais Miranda Nascimento, 

Eládio Farias de Oliveira, Adevaldo da Silva Brito, Davi da Silva Teixeira, Francisco de Assis da 

Cunha, Ivonnelson Alves Soares, João Estevam da Silva Neto,  Juares Giachini, Olailton Carvalho 

Ferreira, Roni Emerson Heck, Tânia Souza da Silva e Tércio Gustavo Affonso Tápias Schwamback 

Storch Brito de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente solicitou a Enfermeira Socorro do Carmo, que 

fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta 

a reunião em nome de Deus. Considerando o recebimento do ofício nº 012/2021, encaminhado pelo 

vereador Adevaldo Brito, renunciando ao cargo de 3º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Altamira, para o biênio 2021/2022; considerando a necessidade de realização da eleição para 

preenchimento da vaga, porém, o nosso Regimento Interno determina que a eleição seja secreta, porém em 

razão da pandemia, com a publicação das recomendações da Organização Mundial de Saúde, com a 

publicação dos Decretos Estadual e Municipal, que proíbem aglomerações e; em atenção a essas 

recomendações, esta Casa, até ulterior deliberação, alterou o formato para realização de reuniões de forma 

remotas, ou seja, através de aplicativos. Assim sendo consulto ao Soberano Plenário para saber se o 

mesmo acata realizar com votação de forma aberta, vez que precisamos preencher a vaga na Mesa 

Diretora. Aprovada unanimidade. Agora considerando ao que determina a Lei Orgânica do Município, 

artigo 22, I; e também o Regimento Interno desta Casa, artigo 7º § 2º, daremos início a reunião para 

eleição de preenchimento de vaga de 3º Secretário da Mesa Diretora Executiva desta Câmara Municipal, 

para concluir p biênio 2021/2022. Considerando ainda ao que determina o Regimento Interno desta Casa, 

artigo 7º e incisos, o tempo para apresentação dos nomes é de trinta minutos, para que seja entregue junto 

à Mesa os nomes para concorrerem a eleição para preenchimento de cargo na Mesa Diretora. 

Considerando em razão do vereador Eládio Farias de Oliveira já ter protocolado na Secretária desta Casa, 

seu nome e também em razão de ainda termos a nossa reunião ordinária hoje, Consultou ao Soberano 

Plenário para saber se o mesmo acatava dispensar esse tempo regimental para apresentação de chapas, em 

razão que somente o vereador Eládio registrou seu nome para concorrer ao cargo. Aprovado a 

unanimidade. Em seguidas solicitou a vereadora Socorro do Carmo que fizesse a leitura do ofício da 

candidatura do vereador para concorrer a eleição para o cargo de 3º Secretário da Mesa Diretora /biênio 

2021/2022. Ofício nº 004/2021, gabinete do vereador Eládio Farias, excelentíssimo senhor Silvano 

Fortunato Presidente da Câmara Municipal, visando cumprir o que determina a Lei Orgânica do 

Município de Altamira artigo 22 e também ao Regimento Interno dessa Casa artigo 7º § 2º, solicito o 

registro de meu nome vereador Eládio Farias de Oliveira, para concorrer ao cargo de 3º Secretário da 

Mesa Diretora para conclusão do biênio 201/2022, a ser realizada no próximo dia treze de abril de 2021. 

Em seguida o senhor Presidente solicitou a fazer as anotações dos votos. Em seguida submeteu para 

votação o nome do vereador EFO, para concorrer ao cargo de Terceiro Secretário da Câmara Municipal de 

Altamira, para conclusão do Biênio 2021/2022, sendo aprovado pela maioria, recebendo voto favorável 

de quatorze vereadores, exceto do vereador Adevaldo Brito, que se absteve de votar. Em seguida a 

palavra foi facultada ao vereador Eládio “Lampião” após os cumprimentos disse: é com motivo de honra 

e satisfação de estar contribuindo com o parlamento na 3º Secretária assim assumindo a vaga do vereador 
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Adevaldo Brito. Dizer ao povo Altamirense que minha vontade é de contribuir cada vez mais com a 

população de Altamira. Dizer também que esta Casa de Leis que ela realmente tem o empenho total de 

todos os vereadores. Agradeceu aos nobres colegas por ter me dado esse voto de confiança. Agradeceu. 

Em seguida com base na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTIGO 59, DA LEI ORGÃNICA DO 

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ARTIGO 35 E, REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, ARTIGO 

2º, CONVIDOU AS SENHORASE SENHORES VEREADORES PARA INICIAREM A OITAVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA 2021/2024.  Solicitou a vereadora Socorro do Carmo que fizesse a chamada nominal 

das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal declarou aberta a reunião em nome de 

Deus. Em seguida submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia seis de abril do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação. Aprovada com abstenção do vereador Roni Heck. Em seguida o 

senhor Presidente disse: dizer que essa Câmara tem oportunidade única de fazer história esse novo 

formato dessa nova legislatura desse mandato, uma vez que nós temos 04 (quatro) importantíssimos 

Projetos de Lei  que nos foram apresentados ontem pelo o Executivo Municipal que nós pautamos pela 

urgência urgentíssima que foi dado regime de tramitação nessa Casa e nós vamos hoje proceder somente a 

leitura desses projetos e depois eles tramitarão na Casa nas Comissões Especiais de Constituição, Justiça e 

Redação e das Comissões de Finança onde se trata de matéria tributária. Ficamos muito felizes porque a 

oportunidade de fazer história está nas nossas mãos uma vez que nós temos esses royalties que na verdade 

é uma taxa de compensação dos recursos hídricos de Belo Monte, essa taxa já desde do ano de 2016 ela 

vem sendo repassada ao Município de Altamira e nunca houve na história da Câmara ou do Executivo 

i9niciativa irregularmente de forma em que serão utilizados esses recursos. Então em pouco menos de 120 

(cento e vinte) dias essa Câmara atual está aqui nesse mandato temos oportunidade de apresentar um 

projeto juntamente com o Executivo Municipal que nos repassou a proposta para que possamos levar para 

a população de Altamira de que forma será utilizado e gastos os recursos do royalties que popularmente 

falando para a população entender dos royalties de Belo Monte. Temos também um projeto que é o 

Projeto Galileu em que o município quer implantar em benefícios as famílias no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) para as famílias de extrema pobreza e também em vulnerabilidade social. É um projeto 

importante no ponto de vista social e assistencialista. Temos também o projeto do primeiro emprego para 

os jovens de 16 (dezesseis) a 18 (dezoito) anos que é o Projeto “Manus” que é destinado em espécie de 

bolsa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para os jovens que poderão trabalhar nas 

secretarias da Prefeitura Municipal de Altamira, conforme foi falado pelo o Executivo Municipal. E temos 

o projeto que trata da inclusão de umas gratificações que será lido detalhado de modificação de alguns 

artigos do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Então são matérias importantes é uma 

agenda positiva que vem para a Câmara Municipal, onde todos nós temos a oportunidade de contribuir 

com o funcionalismo público, com a sociedade para que haja uma agenda positiva e que melhore as 

condições nosso povo e dos nossos funcionários públicos que são os que prestam serviço à população e 

são importantíssimos para o desenvolvimento dos serviços que a Prefeitura de Altamira disponibiliza a 

população Altamirense. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando a 

vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a leitura das matérias. SÓ LEITURA.  Projeto de 

Lei n.º 019/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que dá nova redação aos dispositivos que 

menciona da Lei Municipal n.º 1767, de 02 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos Municipais de Altamira. Projeto de Lei n.º 020/2021, de iniciativa do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da utilização dos Royalties repassados pela UHE 
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Belo Monte para o município de Altamira. Projeto de Lei n.º 021/2021, de iniciativa do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a criação do Projeto de Adoção de Famílias em alto grau de vulnerabilidade e 

extrema pobreza denominado de “Projeto Galileu” no âmbito do município de Altamira.  Projeto de Lei 

n.º 022/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que Institui o “Projeto Manus” no âmbito do 

município de Altamira. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Proposta de Emenda Modificativa 

apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao artigo 2, do Projeto de Lei 

003/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA 

SEMANA MUNICIPAL DO MICROEMPREENDEDOR, que Passará a ter a seguinte redação: Artigo 

2º - “Cumprirá à Prefeitura Municipal de Altamira definir os objetivos que devem ser alcançados 

anualmente durante a realização dos eventos da Semana Municipal do Microempreendedor”.  Parecer final 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda 

Modificativa ao artigo 2º apresentada pela Relatoria, ao Projeto de Lei 003/2021 de iniciativa do vereador 

Silvano Fortunato, que “DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO 

MICROEMPREENDEDOR.  Indicação n.º 221/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que 

sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

instalar TÚNEL DE DESINFECÇÃO, em pontos estratégicos, tais como: próximo as agências bancárias, 

Feira Central e Feira do bairro Brasília.  Indicação n.º 223/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através do Departamento 

Municipal de Iluminação Pública, realizar os serviços de revitalização da rede de iluminação pública, com 

a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, na rua Assad Cury, no bairro Jardim Independente I.  

Indicação n.º 219/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, construir uma Praça com Quadra Esportiva 

e uma Academia ao ar livre no bairro Buriti. Indicação n.º 220/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro 

Jaime, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

implantar o serviço de Iluminação Pública na rodovia Transamazônica, no trecho que se inicia na junção 

na Avenida Alacid Nunes até o bairro Buriti.  Indicação n.º 228/2021, de iniciativa da vereadora 

Enfermeira Socorro do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de reforma no Porto Fluvial, localizado na Avenida João Pessoa, 

Orla do Cais, próximo a FUNAI.  Indicação n.º 235/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro 

do Carmo, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar ações de capina e roçagem nos canteiros centrais. Indicação n.º 225/2021, de 

iniciativa da vereadora Thais Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar o serviço de revitalização da rede de iluminação pública na 

Travessa Pedro Vieira, no bairro Liberdade. Indicação n.º 226/2021, de iniciativa da vereadora Thais 

Nascimento, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar os serviços de limpeza e reforma geral na Quadra de Esportes do RUC Jatobá, 

localizado na Rua Cumaru. Indicação n.º 209/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao 

senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de 

recuperação do Travessão Paratizinho, próximo ao lote do senhor Antônio Barbudo, no Assurini.  

Indicação n.º 210/2021, de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes 

– Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar o serviço de recuperação do Travessão 

Dispensa I e vicinais, até a propriedade do senhor Chagas, no Assurini. Indicação n.º 211/2021, de 

iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar os serviços de reforma e construção de arquibancadas nas 
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Quadras de Esportes nos bairros: Jardim Independente I e II, Mutirão, Sudam II e Jardim dos Estados. 

Indicação n.º 212/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adquirir 04 (quatro) caminhões, tipo F-

4000, traçadas para transportar as produções da Gleba Assurini e outras localidades.  Indicação n.º 

216/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, realizar os serviços de infraestrutura, com galeria pluvial, 

linha d’água, calçada, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica nas ruas Cooperfron, 26 de 

Janeiro, 18 e 19 e, na Travessa Primeiro de Janeiro, no bairro Bela Vista. Indicação n.º 217/2021, de 

iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, INCLUIR os servidores da Empresa Brasileira dos Correios, no 

Cronograma de Vacinação contra a COVID-19. Indicação n.º 230/2021, de iniciativa do vereador Davi 

Teixeira, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, fazer uma cobertura na área externa do Restaurante Popular, localizado na Rua Sete 

Setembro. Indicação n.º 231/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas 

criar uma Cooperativa de Beneficiamento e Reciclagem de Resíduo Sólidos. Indicação n.º 233/2021, de 

iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar a contratação de um vigia/porteiro para o período noturno na 

Central de Regulação do Município, para organizar filas e entregar senhas de atendimento, vez que não 

podemos aglomerar. Indicação n.º 234/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza, que sugere ao senhor 

Claudomiro Gomes, - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que o Sistema Informatizado 

de Triagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)retorne ao seu funcionamento, tendo em vista que 

no momento atual o atendimento está sendo feito de forma manual. Indicação n.º 218/2021, de iniciativa 

do vereador Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, adquirir equipamento “Oxímetros” para verificação de saturação de 

pacientes para o Posto de Saúde do distrito de Castelo de Sonhos.  Indicação n.º 224/2021, de iniciativa do 

vereador Enfermeiro Tércio Brito, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através 

da Secretaria competente, realizar o serviço de implantação de Piso Tátil nas áreas públicas de circulação 

de pedestres, bem como, na área interna dos órgãos públicos municipal. Indicação n.º 237/2021, de 

iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria competente, realizar estudos com vistas criar linhas Municipais Rurais, através de 

micro ônibus ou similares para transporte de passageiros na região do Assurini. Indicação em Conjunto n.º 

208/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Roni Heck, que sugere ao senhor Claudomiro 

Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizar de forma prioritária a 

vacinação contra a COVID-19, nos profissionais de imprensa da rede pública e privada de Altamira. 

Indicação em Conjunto n.º 222/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano 

Fortunato, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, realizar capacitação dos profissionais da Unidade Básica de Saúde – UPA e Hospital Geral de 

Altamira ao atendimento a pacientes com Transtorno Mental em crise. Indicação em Conjunto n.º 

229/2021, de iniciativa de todos os vereadores, que sugere ao senhor Claudomiro Gomes – Prefeito 

Municipal de Altamira, interceder junto a empresa Norte Energia, no sentido que seja realizada a cessão 

ao Poder Público de Altamira, de uma área localizada na Avenida Jader Barbalho (Perimetral), local aonde 

antigamente funcionava a danceteria Big Brasil, para que seja implantado um estacionamento para os 

caminhões boiadeiros.  Moção em Conjunto n.º 009/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-020  

Altamira – Pará 
 

Enfermeiro Tércio Brito, que sugere que seja encaminhada ao senhor Joaquim Passarinho, Deputado 

Federal, Moção de Aplauso e Agradecimento pela Emenda Parlamentar, destinando recursos para 

aquisição de 05 (cinco) Respeitadores Portáteis para o município de Altamira, como também, pelo apoio 

que tem dado aos municípios do entorno da região do Xingu.  Moção n.º 010/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira, que sugere que seja encaminhada Moção de Pesar aos familiares da senhora 

Maria Raimunda da Conceição e do senhor Jorge Pereira Leal, que faleceram em decorrência da COVID-

19. AVULSOS:  Ofícios n.ºs 007, 008, 024 e 025/2021, do Executivo Municipal, encaminhando os 

Projetos de Leis n.º 019, 020, 021 e 022/2021.  Mensagens sem números do Executivo Municipal, 

encaminhando os Projetos de Leis n.º 019, 020, 021 e 022/2021.  Ofício n.º 112/2021, encaminhado pelo 

senhor Fabiano Vitoriano Pereira – Coordenador Geral do SINTEPP.  Ofício n.º 003/2021, encaminhado 

pela senhora Málaque Mauad Soberay – Coordenadora do Coletivo Mães do Xingu. Em seguida o senhor 

Presidente Silvano Fortunato, disse: gostaria de fazer alguns esclarecimentos da dinâmica e também 

fazer a leitura do oficio em que eu acabei de receber do Executivo Municipal indicando a liderança do 

governo. Gostaria também de fazer um comentário a respeito da comissão que foi proposta pelo vereador 

Davi a respeito da comissão especial da ALTAPREV. A informação é que foi proposto na reunião anterior 

a questão da formação de uma comissão especial para analisar ação que estar sendo movida pela 

Prefeitura Municipal de Altamira aos antigos gestores sobre os recursos da ALTAPREV na ordem de mais 

de (vinte Milhões de reais) a Presidência está aguardando que os partidos indique os representantes até o 

momento não recebemos nenhuma indicação, as cópias que foram requisitadas do processo estão na 

Secretaria da Casa, onde alguns vereadores pediram cópia. Precisamos que os partidos apresentem os 

nomes para criação da comissão para finalizar esse processo para que essa Câmara possa deliberar a 

respeito. Uma vez que foi encaminhada ação para tornar pública e de conhecimento dos vereadores e da 

população em geral à respeito desse valor de (vinte milhões de reais) que foram descontados dos 

servidores e não foram repassados ao Instituto ALTAPREV. Com relação aos 04 (quatro) Projetos de Lei 

que foi lido a pouco quero informar a população que nós vamos disponibilizar o portal da transparência da 

Câmara esses projetos para que a população possa ter acesso. Com relação ao Projeto Galileu que trata do 

benefício no valor de 300,00 (trezentos reais) as famílias em extrema pobreza tem algumas questões que 

precisamos esclarecer, mas isso será feito dentro das comissões. Lembrando que no acordo que fizemos 

ontem em cima da proposta do vereador Davi Teixeira teremos que encaminhar essa matéria pelo menos 

na terça-feira, conforme o vereador propôs para que na próxima semana trazermos para o Plenário. Uma 

vez que a SEMINS ela ter que ter um tempo para cadastrar essas famílias que precisam estar cadastradas e 

isso requer tempo, requer levantamentos e pode ser demorado. Então quanto mais dermos celeridade a 

esses projetos conforme acordamos ontem é melhor para a população que se encontra hoje em extrema 

pobreza e vulnerabilidade social. Ofício nº 006/2021, datado de 13 de abril de 2021. A sua excelência 

senhor Silvano Fortunato da Silva, ao cumprimentar vossa excelência e os nobres edis representantes do 

município de Altamira, venho comunicar a esta Casa de Leis que a líder do governo municipal é a 

vereadora Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, do PSDB, reconhecida pela comunidade Altamirense 

como grande defensora da população. Sobretudo, dos menos favorecidos, aos longo dos mandatos 

desempenhados nessa Casa de Leis.  Atenciosamente Claudomiro Gomes – Prefeito Municipal de 

Altamira. Assim o governo municipal acaba de indicar a liderança que vai está fazendo esse papel entre o 

parlamento e a Prefeitura. Parabéns vereadora Socorro que vossa excelência possa desempenhar esse 

papel entre os demais colegas levando as demandas fazendo essa ponte e as articulações políticas entre os 

vereadores e o governo municipal. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira Socorro do 

Carmo, após os cumprimentos disse: agradeço e aceitei o convite que me foi feito para ser líder do 
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governo, pois ao longo desses anos fui vereadora e não tinha tido essa oportunidade de termos esse elo 

entre o Executivo e Legislativo, aonde nós teremos não a voz calada e sim uma voz que que vai trazer as 

demandas e as respostas tanto para os colegas edis como também para a população Altamirense   que vai 

nos assistir no momento virtualmente e quando tiver as reuniões presenciais na Câmara também. Iremos 

ouvir e iremos responder e não ser como era no passado, iremos dar respostas as demandas que chegarem 

até nós e as demandas que a população nos passar a partir de hoje que vai aumentar mas ainda as 

solicitações, reivindicações para a vereadora Socorro. Estou à disposição tanto do Prefeito, quanto da 

Câmara como também principalmente da população de Altamira que nos confiou de esta na Câmara 

Municipal hoje. Então daremos essa resposta ao povo de Altamira tudo o que vier de melhor a benefício 

do mu8nicípio de Altamira estaremos juntos como sempre fiz ao longo desses anos em que fui vereadora. 

Agradeço ao Prefeito Municipal por ter feito essa nomeação a vereadora Socorro, não sou do seu partido 

sou de outro partido do PSDB, mas tenho a consciência que temos único objetivo tanto o Executivo 

quanto todos os edis onde queremos fazer o melhor para a população de Altamira. Agradeceu. Em seguida 

o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, solicitando a vereadora Socorro do Carmo, 

para fazer al Leitura das matérias: Proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Relatoria da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao artigo 2, do Projeto de Lei 003/2021 de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que “DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL 

DO MICROEMPREENDEDOR, que Passará a ter a seguinte redação: Artigo 2º - “Cumprirá à 

Prefeitura Municipal de Altamira definir os objetivos que devem ser alcançados anualmente durante a 

realização dos eventos da Semana Municipal do Microempreendedor”.  Parecer final apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o acolhimento da Proposta de Emenda Modificativa ao 

artigo 2º apresentada pela Relatoria, ao Projeto de Lei 003/2021 de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que “DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO 

MICROEMPREENDEDOR. Indicações n.ºs 221 e 223/2021, de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato.  Indicações n.ºs 219 e 220/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 

228 e 235/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 225 e 226/2021, 

de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. Indicações n.ºs 209 e 210/2021, de iniciativa do vereador 

João Estevam. Indicações n.ºs 211 212/2021, de iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 

216 e 217/2021, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  Indicações n.º 230 e 231/2021, de iniciativa do 

vereador Davi Teixeira.  Indicações n.ºs 233 e 234/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. 

Indicação n.º 224/2021, de iniciativa do vereador Enfermeiro Tércio Brito.  Indicação n.º 218/2021, de 

iniciativa do vereador Roni Heck.  Indicação n.º 237/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. 

Indicação em Conjunto n.º 208/2021, de iniciativa dos vereadores Silvano Fortunato e Roni Heck. 

Indicação em Conjunto n.º 222/2021, de iniciativa dos vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano 

Fortunato. Indicação em Conjunto n.º 229/2021, de iniciativa de todos os vereadores. Moção em Conjunto 

n.º 009/2021, de iniciativa dos vereadores Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito.  Moção n.º 

010/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Não havendo manifestantes o09 senhor Presidente 

solicitou a vereadora Enfermeira Socorro do Carmo que fizesse a verificação de quórum. Havendo número 

legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes submeteu para VOTAÇÃO:  indicações n.ºs 

221 e 223/2021, de iniciativa do vereador Silvano Fortunato. Indicações n.ºs 219 e 220/2021, de iniciativa 

do vereador Enfermeiro Jaime. Indicações n.ºs 228 e 235/2021, de iniciativa da vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo. Indicações n.ºs 225 e 226/2021, de iniciativa da vereadora Thais Nascimento. 

Indicações n.ºs 209 e 210/2021, de iniciativa do vereador João Estevam.  Indicações n.ºs 211 212/2021, de 
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iniciativa do vereador Adevaldo Brito.  Indicações n.ºs 216 e 217/2021, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha. Indicações n.º 230 e 231/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. Indicações n.ºs 233 e 

234/2021, de iniciativa da vereadora Tânia Souza. Indicação n.º 224/2021, de iniciativa do vereador 

Enfermeiro Tércio Brito. Indicação n.º 218/2021, de iniciativa do vereador Roni Heck. Indicação n.º 

237/2021, de iniciativa do vereador Nelsinho Campeiro. Indicação em conjunto n.º 208/2021, de iniciativa 

dos vereadores Silvano Fortunato e Roni Heck. Indicação em conjunto n.º 222/2021, de iniciativa dos 

vereadores Enfermeira Socorro do Carmo e Silvano Fortunato. Indicação em conjunto n.º 229/2021, de 

iniciativa de todos os vereadores.  Moção em conjunto n.º 009/2021, de iniciativa dos vereadores 

Adevaldo Brito e Enfermeiro Tércio Brito.  Moção n.º 010/2021, de iniciativa do vereador Davi Teixeira. 

Aprovado unanimidade. VOTAÇÃO COM DESTAQUE/MESA DIRETORA. Proposta de Emenda 

Modificativa apresentada pela Relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao artigo 2, do 

Projeto de Lei 003/2021 de iniciativa do vereador Silvano Fortunato, que “dispõe sobre a Implantação da 

Semana Municipal do Microempreendedor, que passará a ter a seguinte redação: artigo 2º - “cumprirá à 

Prefeitura Municipal de Altamira definir os objetivos que devem ser alcançados anualmente durante a 

realização dos Eventos da Semana Municipal do Microempreendedor”, aprovado a unanimidade. Parecer 

final apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação com o Acolhimento da Proposta de 

Emenda Modificativa ao artigo 2º apresentada pela Relatoria, ao Projeto de Lei 003/2021 de iniciativa do 

vereador Silvano Fortunato, que “dispõe sobre a Implantação da Semana Municipal do 

Microempreendedor. Aprovado unanimidade. Projeto de Lei 003/2021 de iniciativa do vereador Silvano 

Fortunato, que “dispõe sobre a Implantação da Semana Municipal do Microempreendedor. Aprovado 

unanimidade. Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da 

palavra o vereador Adevaldo Brito, após os cumprimentos disse: quero colocar em destaque duas 

indicações desse nobre vereador indicação nº 211/2021. Indico ao senhor Prefeito a reforma das quadras 

de esporte, onde encontram-se todas quebradas desde a gestão passada. A outra de nº 212/2021, indico ao 

senhor Prefeito a compra de caminhões para os moradores do Assurini como de outros travessões da 

05,06, 08, 09, enfim, visto que os moradores dos citados travessões e outros nem todos tem transporte, 

assim não consegue escoar sua produção primeiro por falta de transporte, segundo o setor público não 

disponibiliza transporte público para esses agricultores trazer suas produções até a cidade. Visto que nos 

carros que fazem linha cobrar um valor alto para trazer a produção dos agricultores. Peço o apoio dos 

colegas para irmos até a Secretaria competente solicitar urgentemente para que na hora que entrar recursos 

na Prefeitura, o senhor Prefeito possa efetuar a compra desses caminhões para assim facilitar aos 

agricultores. Quero parabenizar o Executivo Municipal pela iniciativa desses grandiosos projetos que vai 

dar uma grande alavancada em nossa cidade. Tendo em vista que estamos numa pandemia muito serena, 

onde muitas famílias precisam de ajuda e com certeza esse projeto chegou em hora oportuna para essas 

famílias que vivem vulnerável. Fazer destaque também ao Projeto do primeiro emprego, que na verdades 

todos esses projetos são de destaque nesse momento. Peço aos colegas que analisem com carinho para que 

possam está votando e aprovando esses projetos. Quero dizer a população de Altamira que esses projeto 

são uns de nossos governo de campanha que o senhor Prefeito está colocando já para votação. Dizer 

também para a população que apenas com 120 (cento e vinte) dias de governo já temos ai esses grandes 

projetos para nossa população de Altamira. Em breve com certeza estaremos colocando em pauta outros 

grandes projetos para assim beneficiar essa grande população que tanto precisa. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Enfermeiro Olailton, após os cumprimentos disse: dizer que estamos em um 

dia especial em que podemos fazer histórias que vai contada por muito tempo em nossa cidade através 
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desses projetos, haverá críticas com certeza, porém sabemos que é o melhor nesse momento a ser feito em 

nossa cidade pelo bem. São propostas de campanha que eu acompanhei e que estou vendo ser executada 

nesse momento através desses Projetos de Leis encaminhados pelo Executivo Municipal. Então destaco a 

reunião de4 ontem onde foi exaustiva, porém produtiva no sentido de ter frutos em nossa cidade. Então 

ontem na fala do Prefeito ele falou da saúde como um ponto principal a ser discutido e entrou na questão 

da plena da saúde que futuramente vai se colocar nosso município a plena, isso significa que o município 

vai poder receber mais recursos do Estado, isso é de fundamental importância para nosso município. Falou 

também a respeito dos concursados da saúde que serão chamados para compor o quadro municipal aqueles 

que foram aprovados que pelos próximos dias serão chamados para está concluindo sua nomeação e sua 

posse dentro do quadro da saúde. Isso é muito importante para aqueles que se empenharam que estudaram 

e adquiriram êxito da vitória que é passar no concurso público e ser um concursado da nossa cidade coisa 

que este vereador ainda não conseguiu. Então parabenizo todos os concursados da área da saúde que em 

breve serão chamados que esse foi um dos pontos tocados pelo Prefeito Claudomiro.  Dizer que a Gleba 

Assurini aonde ele vai no próximo domingo inaugurando algumas pontes e com isso o trabalho se inicia 

naquela localidade que futuramente teremos uma trafegabilidade melhor para os produtores escoar suas 

produções para nossa cidade.  Então esse foi um dos pontos que domingo estará sendo inaugurada essas 

pontos e alguns mas trabalhos do Prefeito Claudomiro. Foi falado também da educação a respeito da 

alimentação dos alunos que se destaca que essa alimentação é aquela cesta que foi entregue aos alunos da 

rede municipal, ela será destinada ao aluno, então vai passado através de um cartão, onde o Presidente nos 

autorizou star falando a respeito, assim informo a população que será através de um cartão aonde o aluno 

vai poder retirar a alimentação que ele tem direito a rede municipal, seria no caso a sua merenda escolar. 

Então é um valor muito alto e o município vai ter que arcar com um valor que hoje só os repasse dar em 

torno de (dois milhões e seiscentos mil reais) para repassar a alimentação escolar. Então isso é um 

acréscimo repassado aos alunos da rede municipal.  Então sabemos que essas aulas remotas tem prejuízo 

enorme para nossos alunos, este vereador não apoia as aulas remotas, por ter prejuízo para nossos alunos 

nossos filhos, eu mesmo tenho dois filhos que trabalham na rede municipal, digo que temos prejuízo 

porque eu mesmo não consigo acompanhá-los, essa aulas remotas deixa muito a desejar, não vejo êxito 

nenhum nos estudos dos meus filhos nesse momento. O Governo através da Secretaria Municipal de 

Educação com incentivos as aulas remotas para que isso melhore ainda mais esse estudo de aulas remota 

até que todos os professores sejam vacinados e retornem as aulas presenciais. Então o primeiro projeto é 

dos royalties essa questão temos acompanhado e estudado muito. Então a barragem foi inaugurada no ano 

de 2016, foi o início ali da inauguração da barragem e de até o presente os royalties foram entregues o 

recurso hídrico a Prefeitura de Altamira ela gera em torno de (quarenta e sete milhões de reais) que foram 

entregues já, então é muito recurso no qual não sabemos o destino desse dinheiro amarrado vamos se dizer 

assim e agora através desse projeto vai ser amarrado o recurso devido para esse destino. Então somente 

para a sede de Altamira onde será destinado a Secretaria de Cultura, esporte, mobilidade urbana turismo, 

agricultura serão 90% (noventa) por cento desse recurso. Então esse recurso vai gerar em torno de (dois a 

quatro milhões de reais) mês que serão destinados a essas secretarias. Então volto a destacar que isso é um 

plano de governo do Prefeito no qual fiz parte e precisamos colocar em prática. Também temos o Projeto 

Galileu, que não é um projeto esquerdista como já ouvi falar, isso é um projeto esquerdista para está 

entregando dinheiro para a população. Esse é um pensamento drástico porque este vereador é um vereador 

de direita, porém não é um projeto esquerdista para está entregando dinheiro para a população, porque ele 

tem normas e tem critérios a serem seguidos e esse critério leva para a família ele leva ao benefício filho 

ao pai desta família que leva o provento. Tem sim o benefício no valor de 300,00 (trezentos reais) a 
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família que cumprir os critérios e ser adequada no projeto para que essa família saia da baixa renda e ela 

possa ser uma família de classe média e futuramente uma família de classe alta, porque através do estudo 

da educação, dos ensinamentos dos critérios que tem ali essa família possa se reerguer, e se não tiver 

apoio nenhum do Executivo que tem que zelar pelo bem de seus munícipes continuaram na mesma. E este 

vereador não é a favor e sim de mudança viemos para fazer mudanças, esse projeto é um dos que vai ficar 

marcado. O Primeiro emprego é um projeto de campanha que é esse Projeto Manus, hoje os jovens vão 

procurar emprego e aos 16 (dezesseis) anos ele consegue ao atingir a maior idade ele consegue tirar sua 

Carteira de Habilitação e ele vai procurar um emprego e ele não é empregado sabe porquê? Porque ele não 

tem experiência, então o adolescente não tem experiência e ao ir à procura de emprego eles ouvem só 

contratamos quem tem experiência, isso deixa muito a desejar e atrapalha na formação daquele jovem e 

assim a Prefeitura vai dar essa experiência através de suas secretarias através de estágio remunerado com 

o valor de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), isso é de fundamental importância. Destacando aqui que 

essa matéria dos royalties foi feita pelo G1 e Ministério Público no ano de 2019, então lá em 2019 já se 

cobrava a regulamentação dos royalties para nossa cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Enfermeiro Tércio Brito após os cumprimentos disse: quero começar minha fala parabenizando 

a vereadora Socorro que foi eleita a líder do governo, fico muito feliz pela indicação e pela amizade que 

temos há anos. Parabenizo também o vereador Eládio sendo eleito por unanime para compor a 3º 

Secretaria da mesa Diretora dessa Casa de Leis. Tenho grande admiração pelos seus trabalhos prestado à 

frente da COSALT para com a população de Altamira. Parabenizo o Prefeito Claudomiro Gomes pela 

reunião extensa mas sobre tudo muito produtiva. Parabenizo na questão das pontes no Assurini, fico muito 

orgulhoso e feliz ao ver o nobre colega João Estevam e o colega Nelsinho Campeiro que estão sendo 

assistidos pela suas indicações e pelos os agricultores que terão essa disponibilidade de esta trafegando e 

trazendo seu produto, enfim, a alimentação que a cidade precisa. Dizer que infelizmente não estarei 

presente na inauguração no domingo porque já tenho o compromisso com a comunidade Ribeirinha 

Jabuti, Jabota, Escalasso, é um compromisso de campanha. Após uma audiência com o Prefeito estarei 

levando essa resposta muito produtiva para aqueles moradores na questão da escola e sobre a questão da 

vacinação também. Quero dizer que estou muito feliz por esses Projetos de Leis encaminhado para essa 

Casa de Leis e o projeto que me enche os olhos quem sou entusiasta em relação ao Projeto Manus, nasci e 

me criei na grande Brasília em meio da criminalidade, no meio de pessoas de baixa renda, fico muito feliz 

quando é proporcionado oportunidades para as pessoas trabalhar. Tenho certeza que com esse projeto 

Manus os jovens centre de 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) será uma grande oportunidade de trabalho e que 

realmente eles possa pensar em andar no caminho correto, construir famílias que é o que nesse momento 

nossa cidade precisa quer é emprego. Parabéns Prefeito por esse projeto que será de grande utilidade para 

nosso município de Altamira. É ai que vemos a valorização do ser humano que é a preocupação porque 

sabemos que quando não tem trabalho a criminalidade a violência aumenta em nosso município. Em 

relação ao projeto dos royalties fico muito feliz que agora saberemos para o9nde serão disponibilizados. 

Frisar que ouço alguns questionamentos sobre algumas secretarias só que algumas secretarias elas 

recursos próprios, então por isso a destinação não foi em maior quantidade. Também na questão da cultura 

e esporte nosso município passou por 08 (oito) anos por falta de esporte e cultura pela gestão passada. 

Fico muito honrado em poder votar e trazer novamente o esporte e a cultura para nosso município. Fico 

feliz também porque nesse mesmo projeto foi agraciado os agricultores onde tenho grande respeito e 

admiração pela sua luta e trabalho diário, se não fosse eles não teríamos alimentação em nossa cidade. 

Dizer que mais uma vez tenho que fazer elogios a engenheira Priscila Couto da COSALT estive no dia 

dez estive no Santa Benedita in-loco vendo a instalação da bomba de água para aqueles moradores. Sei 
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que vou receber críticas pelo meu posicionamento mas sei que meu posicionamento é pensando no 

correto, pensando em ajudar a população mais carente que tanto precisa do nosso apoio.  Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Eládio “Lampião” que após os cumprimentos disse: parabenizo a 

vereadora Socorro por ter sido indicada para essa função de liderança desse parlamento. Agradeço a todos 

os edis que me confiaram seu voto para assumir a 3º Secretaria desta Casa de Leis, prometo desempenhar 

grande trabalho cada dia mas pensando na vitória de toda população de Altamira. Dizer que a reunião de 

ontem onde participamos na Prefeitura foi muito exaustiva, porém muito produtiva. Como disse o 

vereador Olailton grandes projetos que esta Casa vai analisar com carinho, se responsabilizando a cada 

item. Tenho certeza que esses grandes projeto será de grande sucesso para todos Altamirenses de forma 

em geral. Dizer também que o vereador Juares está de parabéns no distrito de Castelo de Sonhos que com 

certeza Castelo de Sonhos também vai ter sua fatia e que com certeza vai contribuir muito. Está de 

parabéns Cachoeira da Serra, Vila Canopus, enfim. Parabenizar também o vereador Roni Heck que 

também faz parte daquele distrito onde tive oportunidade de ir lá por várias vezes e no meu mandato 

nunca conseguimos realizar uma sessão itinerante em Castelo por falta de quórum.  Espero que esta 

Câmara renovada cheia de alegria, onde pude ver nos olhos de cada um parlamentar a alegria, 

tranquilidade com esses grandes projetos que vamos com certeza analisar e votar favorável porque a 

população de Altamira nos espera para que possamos dar resposta a cada dia melhor para toda população. 

Parabenizar os colegas vereadores João Estevam e Nelsinho Campeiro do Assurini de grande luta. Quero 

fazer parte dessa comitiva na inauguração das pontes que com certeza é motivo de alegria para todos nós 

sabemos que cada região tem sua demanda. Esperamos que com certeza com a ajuda de todos que 

brevemente a Presidência desta Casa estará convocando a Norte Energia para que possamos 

principalmente nos bairros periféricos como por exemplo o bairro da Colina onde é uma calamidade de 

água. Parabenizar a COSALT, onde foi feita a instalação da bomba no Santa Benedita. Dizer que a 

vereadora Socorro com certeza vai ser uma grande líder levando as demandas da população ao Executivo. 

O Prefeito ontem demonstrou grande sinceridade com seu trabalho, demonstrou vontade de fazer o melhor 

é quando se tem vontade de fazer já se tem a metade, isso é muito importante. Peço a todos edis que nos 

ajudemos uns aos outros com as ideias nas palestras reuniões, enfim. Peço a cada um parlamentar vamos 

terminar 2022 unidos e esperar a nova Presidência cada vez mais unidos para o Prefeito Claudomiro 

Gomes possa também desempenhar um trabalho extraordinário não somente em um bairro mas em toda 

cidade de Altamira. Sei das dificuldades que tem no bairro Bela Vista do trafego de veículos 

principalmente na rua principal o Prefeito está consciente do que vai fazer sem falar nos outros bairros, 

porque todos estão necessitados. Dizer para a população que em breve estaremos divulgando a equipe que 

vai está fazendo o melhoramento de toda cidade. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Thais Nascimento, após os cumprimentos disse: começar minha fala parabenizando meus dois colegas de 

parlamento – primeiramente parabenizo o Eládio por hoje está fazendo parte da Mesa Diretora desta Casa 

na função de 3º Secretário, função está que em conjunto nós iremos trabalhar muito para fazer uma 

Câmara mas justa para estarmos trabalhando de forma justa administrativamente, porque o Secretário na 

Câmara ele não só é somente para está sentado não ele trabalha, as pessoas não tem esse conhecimento 

mas trabalhamos sim. Desejo sucesso conte comigo no que eu puder ajudar em quanto parlamenta, 

enquanto colega estarei à disposição, tenho certeza que juntos iremos conseguir fazer um excelente 

trabalho pela Casa, pelos nossos servidores, pela população em geral. Parabenizo também a vereadora 

Socorro que foi indicada líder do Prefeito, fiquei feliz com a indicação primeiro porque a Socorro é 

mulher e eu acredito que as mulheres elas precisam ter representatividade dentro dos poderes. E ver ela 

hoje como líder do governo para mim é algo muito positivo não tenho dúvidas de que a colega irá fazer 
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um excelente trabalho neste cargo de líder do governo. Lembrando que líder do governo colega você vai 

ter um papel muito importante que é poder está levando as pautas as demandas dos vereadores estreitando 

os laços já existentes entre os poderes Executivo e Legislativo para que juntos nós possamos fazer uma 

Altamira melhor que possamos fazer pedidos da população, que possamos dar retorno para a população. 

Presidente gostaria de falar sobre a educação ontem tivemos uma reunião com o Prefeito e ele mencionou 

alguns pontos, algumas pessoas estavam questionando sobre as aulas remotas, sobre a falta de professores 

em algumas instituições, enfim, e principalmente questionado com relação ao kit da merenda escolar. 

Ontem o Prefeito me deu informação não só a mim mas a todos os colegas, inclusive o Olailton já 

antecipou que será disponibilizado pela gestão municipal um cartão magnético que ainda vai ter o valor 

estipulado pela gestão que ainda não foi fechado o valor, mês que será um valor justo. Esse cartão será 

destinado para a comporá da merenda escolar desses alunos. Lembrando que cada aluno receberá um 

cartão que deverá utilizar para aquisição dessa merenda escolar. O Objetivo desse cartão é justamente para 

não ocorrer que os kits da merenda estarem estragando a família não ter ido receber o kit que vem 

acontecendo segundo os diretores das escolas disseram. Então achei a ideia bem interessante do cartão 

magnético e assim a gestão estará atendendo a questão da merenda escolar e ofertando mas facilidade para 

os alunos. Outro ponto que foi mencionado que a gestão irá disponibilizar chips para acompanhamento 

das aulas remotas para os alunos que cada aluno irá receber um chip. O SINTEPP entro pedindo a questão 

do dispositivo mas segundo o Prefeito hoje não temos recurso para a compra do dispositivo, se tivesse 

recurso para a compra desse dispositivo seria algo muito louvável, seria uma atitude, enfim ficaria um 

grande marco aqui no município. Mas estaremos lutando para tentar esse recurso e se permanecer as aulas 

remotas vamos ver a viabilidade de também estarmos ofertando também isso aos alunos. Não é uma 

promessa estaremos indo atrás porque entendo que é importante, mas também entendo que hoje o 

município não tem esse recurso para poder comprar esse aparelho para estar destinando ao alunos. Mas 

enquanto vereadora estarei lá atuando, cobrando e estarei buscando também soluções para resolvermos 

essa problemática. Outro assunto muito importante que hoje foi apresentado pelo Executivo Projeto de Lei 

de autoria do Prefeito em relação a regulamentação dos royalties de Belo Monte, fiquei muito feliz  com a 

apresentação do projeto na Casa é um assunto que Altamira vem debatendo  muitos anos, esse parlamento 

já debateu mas ficou ali, não deram prosseguimento e hoje é como o Olailton falou hoje nós vamos ter o 

poder de fazer história no município e quando eu falo fazer história gente é deixar um bom legado é 

mostrar que estamos com boas ações, que nós estamos com boa vontade de fazer o que é correto. Então 

esse projeto é muito importante é um projeto que eu entendo que tem que haver a participação popular 

quem é um tema muito complexo e desde já me coloco aqui enquanto Presidente da Comissão de 

Constituição Redação e Justiça, estaremos debatendo hoje somente para vocês ficarem cientes população 

que nos acompanha esses projeto foi apenas feito a leitura, nós iremos sim dialogar sobre ele, nós iremos 

ouvir a população porque isso é importante a população tem que ter a participação. E o que for cabível nós 

iremos sim acrescentar, iremos dialogar porque essa Casa ela não é uma Casa irresponsável, não iremos 

legislar de forma irresponsável para os nossos munícipes. Eu sempre digo que nós não estamos aqui para 

brincar de ser vereador e nem vereadora. Então coloco aqui desde já que irei está acompanhando a 

tramitação desse projeto enquanto Presidente da CCJ juntamente com meus colegas vereadores, onde 

tenho certeza que eles estão com maior boa vontade e que irão contribuir no que for possível para 

aprovarmos essa regulamentação ne ser justo com o povo de Altamira. Então deixo minha mensagem não 

se preocupem não iremos sabotar a população que o povo tem essa imagem de que o vereador ele só vem 

para prejudicar a população e não é essa nossa intenção não é essa. Estaremos unidos lutando, dialogando 

e através do diálogo iremos apresentar nosso Parecer da CCJ iremos levar até ao Prefeito também. 
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Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Assis Cunha, após os cumprimentos disse: 

Parabéns vereadora Socorro nossa líder de governo, tenho certeza como bem falou a vereadora Thais que 

você é muito concensuosa e irá fazer um belíssimo trabalho. Quero pedir o apoio para minhas indicações 

de nº 217/2021, hoje nos correios temos trinta e oito funcionários vinte e sete carteiros e os demais no 

trabalho interno inclusive o engenheiro que fica em contato direto com os carteiros. Então são cinco mil e 

oitocentos objetos diariamente destruídos no correio quatro mil objetos entregues por vinte e sete carteiros 

e cada carteiro entrega em média de cento e quarenta e oito objetos, sendo que mil desses objetos são 

entregues em contato direto com o público. Então por esse motivo tomei iniciativa de colocar essa 

indicação solicitando ao Executivo Municipal, junto a Secretaria de Saúde que dê uma devida atenção a 

esses trabalhadores por eles ter sido considerados essenciais não somente no município de Altamira, mas 

em todo o brasil. Então fica nosso pedido.  Indicação de nº 216/2021 que solicita recuperação de ruas no 

bairro Bela Vista.  Dizer a todos que somente unidos como bem falou a vereadora Thais a respeito de 

algumas manifestações nós sabemos colega vereadora que as manifestações sempre tem um grupo que 

quanto pior melhor. Mas temos certeza que essa união entre Executivo e legislativo ela irá proporcionar 

que esses projetos e tantos outros que virão em favor de Altamira possa realmente que deixemos o legado 

nesse município. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Davi Teixeira, após os 

cumprimentos disse: é importante falar a população em todas as demandas que são colocadas e muito 

importante. Falar sobre minhas indicações de nº 230/2021, onde solicito uma cobertura na área externa no 

restaurante Popular, no momento não está havendo fila por decorrência da pandemia, mas em tempos que 

é permitido muitas pessoas ficam na fila. Indicação de nº 231/2021, solicito estudo que visa a criação de 

uma Cooperativa de Beneficiamento e Reciclagem de Resíduo Sólido, acredito que é muito importante. 

Infelizmente uma moção de pesar como já foi bem colocado um número de 239 (duzentas e trinta e nove) 

pessoas que perderam sua vida em decorrência da COVID-19, peço que Deus conforte o coração de cada 

um das famílias. Também falar de duas solicitação de minha autoria que foram atendidas onde outros 

vereadores fizeram esse pedido e graças a Deus foi atendido primeiramente foi o conserto da bomba do 

bairro Paixão de Cristo e também o conserto da bomba e higienização da caixa de água do bairro Nova 

Altamira (Santa Benedita) na parte alta.  Dizer que fiz visita a SEMINF na última quinta-feira, onde estive 

conversando com Secretário de Obras, inclusive foi uma das pautas ontem inclusive conversando com o 

Executivo, principalmente na questão da infraestrutura na nossa cidade. Há uma preocupação com a 

infraestrutura, mas também com a iluminação pública e com a limpeza pública, sabemos que são 

departamentos ligados a SEMINF, a questão da limpeza pública principalmente, conversamos com o 

secretário sobre isso muitas das vezes o cidadão coloca o lixo de sua residência na segunda- feira e o carro 

não passa só passa na terça – feira. Falamos também sobre a questão da iluminação pública foi nos 

informado que há uma dívida com a Equatorial e isso tem dificultado para que haja ação em relação a 

manutenção e instalação de novas lâmpadas, que é indicação de minha autoria, quanto dos colegas 

vereadores. Então há preocupação porque quando não há iluminação numa rua além de dificulta o acesso 

gera também, insegurança para muitos moradores. Então levei esse debate e vamos está sempre 

acompanhando e esperamos que em breve essas ações possam ser realizadas pelo município. Fomos 

também na sexta-feira, no CAPSI onde fomos recebidos por toda equipe que lá trabalham, conversei com 

a Enfermeira Thais, é muito importante falar isso porque o CAPSI ele trata na faixa etária de três a 

dezessete anos de idade. Inclusive foi mandado ofício lido pela vereadora Socorro das “Mães do Xingu” 

acho que essa preocupação é muito importante. Conversando com a Enfermeira no CAPSI hoje há uma 

demanda muito grande principalmente na faixa etária dos adolescentes em ralação ao índice de depressão. 

Sabemos que o suicídio ele tem acontecido e a depressão ela tem crescido a cada dia. Então é importante 
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sim levantar essa bandeira. Fizemos na semana passada uma indicação para um Projeto de Lei quer trata 

sobre a semana da valorização da vida da prevenção do suicídio. Então creio que é importante falar que há 

um projeto dentro do CAPSI chamado colhendo vidas tem um número aqui que deixo para a população 

9953-6816 que qualquer adolescente ou qualquer familiar que tenha um adolescente em sua casa que 

esteja em depressão, enfim ou que estejam enfrentando essa situação, pode entrar em contato que será 

atendido por um profissional competente. Então acho isso muito importante. Falar também sobre os 

Projetos de Leis que foram encaminhados para essa Casa e ontem em conversa quero frisar os dois muito 

importantes Projeto Manus que trata sobre a questão do primeiro emprego para os jovens de 16 (dezesseis) 

a 18 (dezoito) anos. Trabalhamos com jovens há quase dez anos, sabemos das dificuldades muitos jovens 

que tem ingressado no primeiro emprego muitas das vezes quando o jovem vai pedir emprego o 

contratante pede que ele tenha experiência, então muitas das vezes há dificuldades. Esse Projeto é muito 

importante porque além dele oportunizar cursos de capacitação o jovem com certeza ele vai ter valores, 

ele vai criar muitas coisas para que ele possa ter apoio nesse egressos do mercado de trabalho, então essa é 

uma oportunidade muito grande. Falar também sobre a regulamentação dos royalties algo tão necessário, é 

viável sim esse debate e que vai tramitar pelas comissões pertinentes. Frisar que dentro dessa porcentagem 

frisar a questão da agricultura e também pelo turismo. São duas áreas que tendo investimento como vai 

haver por parte desses royalties são geradora de empregos, assim como todas as outras. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador João Estevam após os cumprimentos disse: falar sobre minha 

indicação nº 209/2021 destinada ao Paratizinho em visita a comunidade foi me solicitada que fosse 

enviada uma máquina para arrumar o travessão, onde o mesmo tem muita produção. Tem a vicinal que vai 

a esquerda os produtores tem produção. Também o travessão do Dispensa I também é um dos travessões 

que tem grande produção pecuária, enfim. Quero frisar que o vereador Tércio falou de uma coisa muito 

importante para nosso município, onde está parado há muito tempo que é a agricultura que é salva vidas, o 

povo da zona urbana não vive sem o agricultor. Se hoje o poder público entra em ação na agricultura pode 

melhorar e assim baixar o custo de vida do povo da zona urbana. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Tânia Souza, após os cumprimentos disse: quero falar sobre minhas indicações, uma 

delas onde solicito a contratação de um porteiro para a Central de Regulação, em conversa com gestores 

estamos analisando um melhor local para fazer transferência do prédio da regulação. Existe uma 

preocupação que lá passa em média de quatrocentas pessoas, onde verifiquei que tem a necessidade de ter 

um porteiro para organizar as filas, separar prioridades. Ouço relatos dos servidores onde dizem que é 

grande o números de gestantes que procuram Regulação e que assim ninguém estava sabendo o quanto a 

demanda de gestantes é grande em nossa cidade. A minha intenção em está atuando é para melhorar a 

Regulação no sentido da população saber qual o melhor caminho para resolver o seu problema quando 

estiver doente. Então todas as minhas lutas, minhas buscas é para melhorar esse sistema já estar sendo 

feito sim o trabalho de ver quem é prioridade enfim. Mas vejo que é preciso desse profissional.  A outra 

indicação é direcionada para a UPA que está sem funcionamento o sistema de informática na triagem é 

preciso ter um banco de dados. Eu acredito que isso seja simples de se resolver. Também ouvido de servir 

dores falando que estão sofrendo alguns tipos de assédio moral, onde vejo que é uma pauta a ser discutida 

aqui, isso prejudica muito o profissional, onde estão se esforçando e ainda estão sendo maltratados 

psicologicamente. Então podemos fazer mobilizações, campanhas porque ninguém merece ficar sofrendo 

esse tipo abuso em pleno século 21 (vinte e um). Dizer que estou muito feliz com a reunião que tivemos 

ontem com o Prefeito, onde ele mandou os projetos para que nós pudéssemos analisar que a princípio foi 

somente a leitura.  Nossa ideia é estar proporcionando o melhor para nossa população, existe as pessoas 

que estão em vulnerabilidade que não são cadastradas no Bolsa Família existem, mas acredito que aquele 
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jovem que está cadastrado no Bolsa Família ele tem que receber nosso incentivo para participar dos cursos 

porque se tem alguma coisa que não se deve é deixar de lutar. Quero informa que estou recebendo 

mensagens de pessoas pedindo ajuda para conseguir leitos para COVID, então assim tem famílias 

sofrendo, o Hospital Regional estar lotado sem suporte adequado de UTI. Então cabe a nós sociedade 

tomar mas medidas de precauções usar máscara, ficar mas em casa, é difícil precisar de UTI de oxigênio e 

não ter esse suporte necessário. Informar que na SESPA não regula mas os leitos para o Hospital Regional 

e sim uma equipe médica que fica em Belém, então antes era a SESPA uma equipe de médicos que 

controlava, mas agora qualquer paciente para ir para o Hospital Regional ele regulado por uma Central 

Estadual que fica em Belém uma equipe com vários médicos. Então muitas das vezes eles não sabem a 

nossa realidade como está o sistema, das nossas dificuldades da nossa cidade e dos municípios 

circunvizinhos. Então precisamos analisar e vermos qual a melhor coisa a fazer se é pedir para nosso 

Governador trazer essa Central para nossa cidade para melhorar esses sistema, se está sendo viável ficar 

lá. Então peço aos colegas vereadores que sentamos para verificarmos isso para estarmos oficializando e 

vendo os pós e os contra. A vereadora Thais Nascimento, solicitou um a parte o qual foi concedida: disse: 

segundo informações ouvir o Ministério Público se manifestando favorável a isso em questão a Regulação 

do Estado desde que a Regulação passou para Belém eles conseguiram ter um melhor monitoramento do 

números de pessoas cadastradas de sistema alimentado de informações. E também de maior celeridade em 

relação a questão dos leitos. Essa informação eu vi em alguma manifestação do Ministério Público em 

relação a isso. Agradeceu. Dando continuidade a vereadora Tânia disse: o município    de Altamira tem 

perdido muito com a Regulação Estadual porquê? Todo mundo está espertando ser cadastrado nesse 

sistema, digamos existem 80 (oitenta) mulheres esperando cirurgias eletivas, eu tenho uns 350 (trezentos e 

cinquenta) pacientes esperando ortopedia, e eu tenho o Hospital Regional que está com suporte exclusivo 

para COVID, praticamente. Belém o médico que está lá em Belém ele disse o laudo do senhor João eu 

quero que atualize eu quero que coloque mas informações, aonde o senhor João estar? Ele está em casa ele 

não tem suporte para esta saindo para esta indo na UPA no HGA para atualizar o sistema. O paciente que 

não está sendo alimentado no sistema ele é cancelado em Belém o laudo foi cancelado e o senhor João 

continua com sua fratura entendeu. Precisamos melhora, contratar mas profissionais, deixar médicos à 

disposição para esta alimentando o sistema. Então toda essa informação a equipe que está trabalhando que 

é muito competente tanto da rede municipal quanto a equipe da SESPA vocês não tem noção do quanto 

eles estão trabalhando. Belém só regula os pacientes que eles precisam acompanhar toda tramitação. Então 

eu me preocupo com o senhor João, Sebastião, enfim e eles vão ter o laudo cancelado por falta de 

alimentação do sistema. Temos que lembrar que não tem como eu ajudar com o paciente para fazer a sua 

cirurgia que eu não tenho como leito e no momento não temos ortopedia funcionando no HGA e que 

também dificulta assim como os pacientes que tem uma fratura de dedo eles estão ficando com seu dedo 

fraturado aguardando também a contratação de ortopedista. Então só estou falando porque precisamos 

pensar no fortalecimento do sistema fortalecer para que tenhamos um Regional depois dessa pandemia 

sem ampliação é mesmo que nada vamos continuar trabalhando com os mesmos gargalos. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Nelsinho Campeiro, após os cumprimentos disse: quero agradecer 

aos nobres colegas que aprovaram minhas indicações n.ºs 002/2021 e agradecer ao Prefeito pela inciativa 

dos recursos para construção desse porto. Uma vez que sabemos da necessidade daqueles moradores, onde 

passam mais de vinte mil famílias e não só do Assurini, de Senador José Porfírio vem do Mocotó, do 

Galo, da Ressaca, enfim toda essa extensão vem nessa balsa. Então sabemos da dificuldade das pessoas 

chegarem até ali e não ter uma praça de alimentação, um banheiro, um galpão aberto. Na verdade essa 

indicação poderia ter feito juntamente com o João Estevam que é um dos representantes também que 
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defendeu no dia do manifesto em relação aos moradores que seriam retirados daquele local, ele deu total 

apoio. Indicação de nº 237/2021, direcionado ao transporte coletivo para o Assurini, assim dando mais 

comodidade a população.  Então sabemos que se o agricultor não plantar a zona urbana não come, por isso 

que eu defendo muito a bandeira da zona rural e sempre estou trabalhando em benefício da agricultura, 

pelo esporte, por estrada no próximo domingo teremos pontes inauguradas no Assurini. Defendo essa 

bandeira não porque as outras bandeiras não sejam importantes, mas sabemos que não basta somente tratar 

a saúde é essencial sabemos disso, temos que nos alimentar também. Então visando isso estamos sempre 

defendendo a zona rural. Agradeceu.  O senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber se o 

mesmo acata a prorrogação de mas trinta minutos. Aprovado unanimidade. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Enfermeiro Jaime após os cumprimentos disse: dizer que minhas indicações dessa 

semana foram direcionadas ao Buriti, onde foi solicitado pela população do Buriti iluminação pública e a 

construção de uma praça para pratica de esportes e lazer daquele bairro.  Parabenizo nossa colega Socorro 

pela liderança. Parabenizo também o vereador Eládio por estar fazendo parte da Mesa Diretora. Dizer que 

os projetos enviados pelo o Executivo, dizer da alegria e da satisfação de fazer parte de um novo tempo 

em Altamira, um novo tempo em que nós tanto queríamos. O parlamento quanto a população de Altamira 

saberá para onde vai ser destinado o dinheiro dos royalties que até o momento não sabemos da destinação 

certa para com esses royalties.  Também o projeto Manus que é muito importante para os jovens de 

Altamira. Com relação ao Projeto Galileu é cuidar das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade 

em nosso município é uma preocupação desse parlamento e do gestor municipal. Dizer para a população 

que o vírus ainda não acabou que as medidas ainda precisam ser tomadas para que em breve podermos 

estar levando nossa vida normal. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Enfermeira 

Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: gostaria de agradecer o apoio de todos os edis da 

Casa pela liderança do governo, gostaria de agradecer a cada um de vocês pelas palavras. Parabenizo o 

vereador Eládio que assumiu a 3º Secretaria para que possamos ter esse trabalho dia a dia. Falar sobre a 

questão da saúde hoje começou a vacinação da segurança pública, aonde o Estado está realizando essa 

vacinação. Dizer a população de Altamira que a questão dos grupos prioritários vai começar e esse 

cronograma vem do Governo Federal passa para o Estado e o Estado passa para o município a vacinação. 

Então através do Programa Nacional de Vacinação, na qual conversei com a Coordenadora Enfermeira 

Lucilene na qual em seu nome parabenizo todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 

comunitários que estão imbuídos nesta vacinação do dia a dia. Então hoje começou a vacinação da 

segurança pública no Quartel da Polícia Militar. Dizer também aos senhores e senhoras que estão nos 

ouvindo a questão como foi falado pelo vereador Davi a questão do suicídio que realmente aconteceu 

muito em nosso município, aonde a Malaque Mauad qual parabenizo pelo seu trabalho o Coletivo de 

Mães do Xing, salutar o projeto em vista de salvar vidas. Ontem em conversa com o Prefeito aonde está 

sendo feita a contratação de uma psiquiátrica para o CAPS a que tínhamos saiu e estamos com muita 

dificuldade em relação ao profissional no município de Altamira, onde temos o número elevado de 

pessoas com transtorno mental. Então fomos informados ontem na reunião que esse profissional será 

contratado para o município de Altamira. Dizer aos senhores que no ano passado relacionado a saúde que 

o Governo Federal repassou vinte e sete milhões de reais para trabalhar a questão do COVID-19 no ano de 

2020. Solicito ao Presidente da Casa que possamos fazer um expediente ao Ministro da Saúde para que ele 

possa também este ano até quando existir a pandemia que seja repassado ao município de Altamira e aos 

demais falando especificamente falando para nosso município de Altamira recurso para a saúde do 

município de Altamira para também recurso para combater o COVID-19. Já foi falado pelos colegas sobre 

a reunião a questão da educação, a questão das aulas remotas, onde foi colocada pelo Prefeito a questão da 
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proposta do chip para cada aluno e os alunos que não vão estar com o celular as postilas serão entregues 

nas escolas. Falta pouco ajustes para serem entregues os chips para os alunos. Sabemos que não é a 

mesma qualidade a aula remota de uma aula presencial. Mas entendemos também a questão da pandemia e 

também a questão do decreto em reunião com somente 10 (dez) pessoas. Então a Secretaria de Educação, 

o Prefeito informou na melhor forma para esses alunos possam estar assistindo essas aulas. Outro 

questionamento também da sociedade civil a questão da merenda escolar, onde o município hoje recebe 

(nove reais e setenta e sete centavos) por aluno, então a proposta vai ser passada para o Conselho Escolar 

da merenda escolar é uma proposta que seja um valor de (cinquenta reais). Gostaria também de 

parabenizar o governo municipal pelos Projetos que encaminhou para o Presidente. Ontem tivemos uma 

reunião longa onde foi debatido os projetos que foram encaminhados para Câmara hoje para a leitura, a 

questão do Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais de Altamira, onde vamos passar 

pela CCJ, vamos analisar se precisar de algum adendo iremos fazer. Li rapidamente a questão do adicional 

noturno no artigo 156 da questão dos vinte e cinco por cento, porque o técnico de enfermagem foi 

reduzido bastante pela administração passada e ele recebe somente o valor de (oito reais), por um 

adicional noturno que é absurdo. Então que esse projeto venha para beneficiar realmente o servidor 

público. A questão do projeto sobre a regulamentação dos royalties, eu e mais alguns vereadores que 

estamos aqui estivemos presente na reunião, nós lutamos muito e não conseguimos, nós fazíamos esse 

debate todas as semanas sobre os royalties a sociedade civil nos cobrou, tivemos várias audiências 

públicas, mas infelizmente naquela época o Prefeito não fez a regulamentação dos royalties.  Então foram 

quatro Projetos de Leis que debatemos hoje. O Projeto Galileu aonde vai atender as famílias em 

vulnerabilidade social em extrema pobreza onde será executado pela SEMINS, aonde o beneficiário 

receberá um incentivo no valor de trezentos reais. Então isso é um projeto no momento de pandemia. 

Parabenizo mais uma vez o Prefeito pelo Projeto Galileu. Sabemos das dificuldades de muitas famílias. O 

Projeto Manus a questão do primeiro emprego aos jovens de dezesseis a dezoito anos, onde eles serão 

profissionalizados vão passar por capacitações. O objetivo maior desses jovens desse primeiro emprego é 

que realmente esse jovem possa ser capacitado que possa ter um trabalho no futuro, onde vão receber um 

valor de 550,00(quinhentos e cinquenta reais), o incentivo de passar esse ano trabalhando, ou seja a 

emancipação a Prefeitura nós tínhamos um projeto que era de jovens e adolescentes aonde a questão era 

também do primeiro emprego. O que a Prefeitura quer com isso também é uma parceria com a ACIAPA e 

com A CDL para quem ou seja se os empresários tiverem interesse também. Agradeceu. Em seguida o 

senhor Presidente Silvano Fortunato, após os cumprimentos disse: dizer que estamos atentos as redes 

com relação as demanda que a população nos manda para assim melhorar na infraestrutura. Quero 

corroborar com o esclarecimento da vereadora Socorro a respeito do cartão alimentação dos alunos. Nós 

temos na rede municipal  24 (vinte e quatro mil duzentos e trinta e cinco) alunos, conforme informação 

dada ontem em nossa reunião com o Prefeito, onde foi uma reunião muito extensa porém produtiva onde 

se apresentou e se discutiu  esses projetos e os problemas idade principalmente com relação a 

infraestrutura e os problemas da zona rural. Informar a população que no Governo Federal passa por aluno 

cerca de (nove reais e setenta e sete centavos) e o governo municipal está pensando em complementar esse 

cartão alimentação no valor de (quarenta reais e trinta e três centavos) que vai ser arredondado no valor de 

50,00 (cinquenta reais) por aluno. Porém ainda é um estudo que está sendo projetado por conta de recursos 

financeiros. Porque se fossemos fazer todo o levantamento de custo com internet, tablete, alimentação e 

vários outros componentes por aluno e professores, os custos segundo foi afirmado em mais de cem 

milhões de reais, isso provavelmente o governo municipal não vai ter disponibilidade há avista que o 

Orçamento do Município é pouco mais de (duzentos milhões de reais) por ano. Também vai ser 
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disponibilizado o chip com internet por aluno. A alimentação para os Ribeirinhos será fornecido a 

alimento. Então queríamos colaborar na informação para facilitar para a população ter conhecimento dos 

nossos debate de ontem. Dizer em relação a qualquer projete que tramite nessa Casa, terá acesso livre 

nessa Casa para debate para que possamos ter um projeto melhorado com o apoio da sociedade com 

debate e discussão. Dizer que ONGs já que tem um debate muito acalorado nas redes sociais significa 

(Organizações não Governamentais) e dentro de várias ONGs nós temos partidos políticos em que muitos 

são filiados e que temos muitos são associados e participam também são ONGs. Necessário fazer esse 

esclarecimento porque percebemos que há um debate in- loco, um debate biológico que não colabora em 

nada com os problemas que estamos vivenciando nessa pandemia. Informar a todos que o governo 

municipal vai convocar os aprovados no concurso  do Edital nº 002, muita gente pedindo para chamar os 

aprovados no concurso com muita justiça  estudaram, se qualificaram, investiram, porém o governo para 

chamar esses aprovados ele vai ter demitir e será uma demissão de mais de cem pessoas pelos cálculos 

que fomos informados ontem  isso significa que também haverá um grupo descontente que vai para as 

redes sociais dizer que é desumano que é um Prefeito sem coração, enfim.  Então governar não é uma 

tarefa fácil você sempre vai desagradar alguém, mas é isso ai governar é ter responsabilidade é fazer 

aquilo que é preciso fazer. Já estou conversando com os contratados que hoje estão trabalhando na área da 

saúde que brevemente serão demitidos para chamar os que foram aprovados no concurso público, Com 

relação aos Ribeirinhos  como já disse será disponibilizado o alimento levado até  esses alunos da zona 

rural. Sobre o PL Projeto de Lei do Regime Jurídico Único dos servidores municipais já também muito 

falado, nós iremos conversar com obviamente com os servidores do SINDSAÙDE e outras categorias que 

são representadas por instituições e entidades sindicais é um Projeto de Lei que traz vários benefícios em 

termos de gratificações adicional, também de periculosidade, principalmente aos profissionais de saúde 

mental, que hoje não estão recebendo o valor de vinte por cento do valor da sua gratificação de 

periculosidade de tempo integral  e também de cargo e comissão, os percentuais que foram lido pela 

vereadora Socorro e que essa Presidência vai disponibilizar na página da Câmara para que a população 

tenha acesso a esses documentos. O vereador Olailton falou sobre a Plena do sistema acho que é um 

debate que vamos ter que travar com muita responsabilidade nós temos um TFD que é um Programa de 

Tratamento fora do domicilio em que em 2018 ele custou aos cofres públicos do Estado três milhões e 

setecentos mil reais, anual e Altamira só tem de teto financeiro que recebe do Governo Federal duzentos 

mil reais por ano. Então há um déficit de mais de três milhões e quinhentos mil de reais no ano de 2018 no 

último levantamento o qual eu tive acesso. E para a Plena isso significa assumir esse serviço de média e 

alta complexidade. Então precisamos fazer um debate muito responsável junto com o governo municipal, 

Governo Federal e Governo do Estado, Parlamento, Conselho Municipal de Saúde e várias outras 

instituições que acompanha essa rede assistencial do município de Altamira e a SESPA obviamente. Sobre 

o Coletivo de Mães que esteve conosco na Presidência da Câmara tratando na questão do suicídio a 

vereadora Socorro já me contemplou, nós iremos propor um Projeto de Lei que será construído juntamente 

com os vereadores da Casa e também com o Coletivo de Mães que será apresentado assim que tiver 

concluído a elaboração do projeto. Com relação a indicação em conjunto com o vereador Roni que trata da 

vacinação aos grupos prioritários onde são incluídos os profissionais da imprensa foi aprovada por 

unanimidade. Em relação ao espaço para os caminhões boiadeiros que o vereador Eládio assinou 

juntamente comigo vamos levar ao Executivo para que possa interceder junto a Norte Energia e consiga 

essa área para que eles possam terem um estacionamento adequado.  Dizer para as senhoras senhores 

vereadores que para mim essa é uma sessão histórica porque essa Câmara em pouco menos de cento e 

vinte dias ela vai discutir uma matéria da importância que é a destinação e regulamentação dos royalties 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Rua 1º de Janeiro, 1274 - Fone: 0XX-93-3515-1528 - CEP: 68.371-020  

Altamira – Pará 
 

com muita responsabilidade.  Em seguida o senhor Presidente agradeceu as senhoras e senhores 

vereadores, a imprensa e ao povo em geral. Mandando lavrar a presente Ata que após lida será assinada. 

Câmara Municipal de Altamira, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.  
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